Pikku-Peuran
Porinat
Siilinjärven Perheentalon oma julkaisu 3/2021
Pikku-Peuran Porinat on kooste
Siilinjärven Perheentalolla
pidetystä Perheraadista.
Perheraati on tarkoitettu
kaikille Perheentalon kävijöille
ja siihen voivat osallistua sekä
lapset että aikuiset .
Perheraadin tarkoituksena on
kerätä palautetta Perheentalon
toiminnasta ja tiloista sekä
ideoida ja suunnitella yhdessä
Perheentalon tulevaa
toimintaa.

Perheraati järjestetään kaksi
kertaa vuodessa. Kevään 2021
Perheraati pidettiin 25.-28.5.
Perheraati kysymyksiin sai vastata
Perheentalolla neljän päivän ajan.
Lasten vastauksia tuli 18 ja
aikuisten 26. Seuraavassa
raportissa tiivistelmä vastauksista.
Perheraati järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2021
yhdessä Siilinjärven muiden
lapsiperhetoimijoiden kanssa.

Mukavia lukuhetkiä kaikille!

Tutkitaan
yhdessä
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PERHERAADISSA LASTEN PALAUTE
* HARMITUSTEN HAAMU
*TOIVEIDEN PUU
*ILOJEN AURINKIO
LASTEN PALAUTTEET
HARMISTUSTEN HAAMU
Mikä Perheentalolla on tuntunut kurjalta? Mikä
on aiheuttanut sinulle pahaa mieltä
Perheentalolla?

•
•
•
•
•
•
•

kotiin lähteminen
ei muita kävijöitä
väsyttää
liikaa meteliä (x2)
hienon poliisi-auton jakaminen oli vaikeaa
kun pitää lähteä kotiin
Joskus on vaikea rauhoittua leikkimään, jos
Perheentalolla on hirmu paljon ihmisiä yhtä
aikaa
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PERHERAADISSA LASTEN PALAUTE
* HARMITUSTEN HAAMU
*TOIVEIDEN PUU
*ILOJEN AURINKIO
TOIVEIDEN PUU
Mitä sinä toivoisit Perheentalolle? Mitä
Perheentalolla tapahtuvan?
•

palapeli

•

muovailua (x2)

•

leipomista

•

varjoleikkejä

•

pelaamista lautapeleillä

•

piirtämistä

•

juhlat

•

lasten synttärit kuukausien mukaan

•

pikkulegoja enemmän

•

ulkoilua

•

hienoa askartelua lisää

•

liukumäki sisälle

•

lisää leluja

•

eläinleluja (interaktiivisia)

•

leikkimistä
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PERHERAADISSA LASTEN PALAUTE
* HARMITUSTEN HAAMU
*TOIVEIDEN PUU
*ILOJEN AURINKIO
ILOJEN AURINKO
Mikä Perheentalolla käydessä on tuntunut mukavalta? Mikä on tuonut
sinulle iloa Perheentalolla? Mitä olet tykännyt tehdä Perheentalolla?
•

pikkuautot

•

soittaminen (X2)

•

ei muita kävijöitä

•

juhlat

•

tanssiminen

•

kaverit (x3), uudet kaverit

•

leikit (x2)

•

pelaaminen

•

palapeli

•

askartelut (x4)

•

piirtäminen

•

nukke (x2)

•

ulkoilu, Puistotreffit

•

muskari

•

jumppaaminen

•

satujen lukeminen

•

pannukakku

•

kauppaleikki

•

nalleneuvola (x2)

•

tsemppikortin teko

•

majaleikki

•

makkaranpaisto (x2)

•

keittiöleikki

•

mukavat ohjaajat

•

Rauhalassa oleminen
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PALAUTETTA KYSYTTY AIKUISILTA PERHEENTALON
TOIMINNOISTA

LAPSIPARKKITOIMINTA
1. MIKÄ TOIMINNASSA ON HYVÄÄ?
• todella hyvää toimintaa kotihoidossa oleville
perheille
• hyvä kun on myös lauantaina. Mahdollistaa
laatuaikaa venhemmille silloin kun
tukiverkosto on kaukana eikä koskaan ole
mahdollista päästä hoitamaan asioita
yhdessä.
• 3 tuntia hyvä aika

2. MIKÄ EI TOIMI?
• Voisiko toimintaa olla muinakin arkipäivinä
kuin maanantaina?
• jatkakaa samaa myös syksyllä!
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PALAUTETTA KYSYTTY AIKUISILTA PERHEENTALON
TOIMINNOISTA
VAUVA- JA TAAPEROKLUBI
1.

MIKÄ TOIMINNASSA ON HYVÄÄ?

•

Mahdollisuus tavata muita perheitä

•

mukava oleskelu ja puuhastelu tila huonollakin kelillä

•

sosiaalisia taitoja esikoiselle

•

uusia tuttuja äidille ja vertaistukea

•

arkeen monipuolisuutta

•

iloiset kohtaamiset

•

vertaistukea (3x)

•

tekemistä, vinkkejä

•

vauva- ja taaperoystäviä. (2x)

•

hyvä ilmapiiri

•

mukava ohjelmasisältö, hyvä että on myös vapaata oleskelua

•

kokemusten jakamista, mukavia aikuiskontakteja vastapainona kotipäiville lasten kanssa

•

vertaistuki ja keskustelut

•

hyvät teemat ja vierailijat

•

hyvää tekemistä kotiarjen vastapainoksi

•

uutta tietoa ja apua jaksamiseen

•

uusia tuttuja ja kavereita

•

taaperoklubissa hyvää on ollut laulut ja leikit. Niitä on leikitty kotonakin.

•

tosi tärkeää toimintaa

•

löytynyt hyviä äiti-kavereita ja vaunu-lenkkeily seuraa

•

lapset ovat löytäneet kavereita (2x)

•

kiva käydä kuulumiset läpi

•

ihania laulu ja jumppahetkiä

”En uskonut, että
koronavuonna
löytää uusia ystäviä
elämään.”
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PALAUTETTA KYSYTTY AIKUISILTA PERHEENTALON
TOIMINNOISTA
VAUVA-JA TAAPEROKLUBI

2.

MIKÄ EI TOIMI?

•

tervehtimislaulu voisi olla lyhyempi

•

negatiivisuutta ryhmässä. Iloitaan lapsista ja kehitysvaiheista

•

Vauvaklubin aika on vähän huono

•
liian paljon ihmisiä. Positiivinen ongelma, mutta ryhmää voisi ehkä jakaa toisellekin
aamulle. Meteli on kova välillä.

•

välilä ääni nousee aivan liikaa.

•

”kuppikunnat”

3.

MITÄ TOIVEITA TAI IDEOITA SINULLA ON TOIMINTAAN LIITTYEN?

•

lapsentahtisuuden teemat; uni ja ruokailut

•

positiivinen kasvatus

•

kun osallistujia on paljon, välillä vähän hälinää ja levotonta

•

voisiko jakautua pienempiin ryhmiin jos osallistujia on paljon

•

jatkuisi samaan tapaan eri teemoilla

•

ulkona olisi mukava viettää joku tapaaminen

•

voisiko vauvaklubi olla pidempi kestoltaan esim. 2,5h tai 3h

•

porukan voisi jakaa eri tiloihin

•

muskarijutut on kivoja

•

vanhempien vuorovaikutus
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PALAUTETTA KYSYTTY AIKUISILTA PERHEENTALON
TOIMINNOISTA
PUISTOTREFFIT

1.
•
•
•
•
•
•
•

MIKÄ TOIMINNASSA ON HYVÄÄ?
Ulkoilu ja eri ihmiset joka kerta kun paikka vaihtuu
tekemiset puistossa
vaihtuvat puistot ja päässyt tutustumaan uusiin puistohin 2x
tosi hyvä aika kun muutenkin on ulkoilun aika
päässyt näkemään uusia ihmisiä
mukava käydä eri puistossa
kiva kun on eri-ikäisille ohjelmaa

2. MIKÄ EI TOIMI?
• talvella liikaa
lunta
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3. MITÄ
TOIVEITA TAI
IDEOITA SINULLA
ON TOIMINTAAN
LIITTYEN?
•
jotain
ohjattua leikkiä
olisi voinut olla
ohjaajien
toimesta

PALAUTETTA KYSYTTY AIKUISILTA PERHEENTALON
TOIMINNOISTA
AVOIN LEIKKITOIMINTA

1.

MIKÄ TOIMINNASSA ON HYVÄÄ?

•
Ohjaajat ottavat lapsiin kontaktin mahtavasti ja käyttävät aikaa myös
ujomman lapsen houkutteluun
•

rauhoittava ohjattu toiminta ollut tärkeää

•

ohjaajien välitön läsnäolo

•

saanut seuraa ja paikan missä hengähtää

•

paljon erilaisia kivoja leluja

•

askartelut

•

vaihtelua kotiarkeen

•

kivaa sadepäivän aktiviteettia ja mahdollistanut kavereiden näkemisen

•

kiva että on myös ”toimintavapaata” aikaa, jolloin lapset saa touhuta omiaan

•

tilat ovat hyvät

•

lapset viihtyvät

•

mukava kun voi tulla ja mennä ilman aikataulua

•
aamukahvit ja asiaa on ollut aivan loistava! Ammattilaiset jalkautettu
perheiden keskelle.

•

samanikäisiä lapsia leikkimässä

•

vanhemmalle hetki jolloin voi huokaista
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PALAUTETTA KYSYTTY AIKUISILTA PERHEENTALON
TOIMINNOISTA
AVOIN LEIKKITOIMINTA
2. MIKÄ EI TOIMI?
•
Olisi kiva jos avoimeen leikkitoimintaan löytyisi 4-6vuotiaita
•
leluja on liian vähän
•
enemmän ohjattua leikkiä lapsille esim yhteisiä
jumppahetkiä tai musiikkia
•
”kuppikuntia” kun ystävä perheet ovat vain
keskenään
3. MITÄ TOIVEITA TAI IDEOITA SINULLA ON TOIMINTAAN
LIITTYEN?
•
Isompien lasten ohjaaminen jonkin toiminnon
ääreen olisi tärkeää, varsinkin jos äidillä on pienempi lapsi
mukana.
•
Jos ei ole ohjattua toimintaa, voisiko houkutella
isompia lapsia satuhetkeen tai lautapelien pariin.
•
toivoisin Perheentalon olevan semmoinen
puhelinvapaa alue vanhemmalla. Voisiko tätä muistutella?
•
enemmän ilta-aukioloja ja kaikille avointa leikkiaikaa
•
äitiysfysioterapeutin käynti aamulla olisi tosi huippu
•
vanhempien vuorovaikutusta enemmän. Olisi ihana
saada uusia ystäviä vanhemmalle ja lapselle.
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PALAUTETTA KYSYTTY AIKUISILTA PERHEENTALON
TOIMINNOISTA
OIVALLUKSIA LAPSIPERHEEN ARKEEN TEEMAILTA

1.

MIKÄ TOIMINNASSA ON HYVÄÄ?

•

mielenkiintoinen ja tärkeä aihe (uhma, kiukku ja rajat).

2.

MIKÄ EI TOIMI?

•

Uhma-ikä sanan käyttö. Lasten kanssa eläminen on täynnä negaatioita ja
uhma on yksi niistä.

•

lapsentahtinen uni

3.

MITÄ TOIVEITA TAI IDEOITA SINULLA ON TOIMINTAAN LIITTYEN?

•

positiivinen kasvatus

•

olisi hyvä jos jatkossa voisi osallistua myös etänä

•

eri-ikäisten lasten uhmaiästä
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PALAUTETTA KYSYTTY AIKUISILTA PERHEENTALON
TOIMINNOISTA
PERHEKAHVILA

1.

MIKÄ TOIMINNASSA ON HYVÄÄ?

•
Matalan kynnysen perhekahvila, kun ei tarvitse olla mitenkään
erikoisesti osallistunut, vaan samalla Perheentalon käynnillä tulee
osallistuneeksi.
•

vaihtuva ohjelma on ollut tosi kiva ja tarjonta monipuolista

2.

MIKÄ EI TOIMI?

•
Perhekahvilassa vierailevat toimijat voisivat esitellä itsensä, kun
heitä ole ollut alkuunsa helppo tunnistaa
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LAITA TARRA SIIHEN, MIKÄ ON LEMPIPAIKKASI
PERHEENTALOLLA.
TOIVEITA VOI MYÖS ESITTÄÄ

KIITOS KAIKILLE
OSALLISTUMISESTA!

”Haluaisin
liukumäen”

